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Gevraagd besluit:
Het Presidium stelt bijgaand ‘Vergaderschema 2023’ vast.
Bevoegdheid
Volgens artikel 8 lid 4 van het Reglement van Orde is het een taak van het Presidium om “… voor aanvang van het
volgende kalenderjaar een schema vast (te stellen) voor de in dat jaar te houden vergaderingen van Provinciale
Staten en daartoe behorende organen.”
Over het Vergaderschema 2023
Voorafgaand aan de vaststelling wordt u op de volgende overwegingen gewezen:
-

Er is gestreefd zoveel mogelijk het ritme vorm te geven van twee commissiedagen, een dag ‘vrij’ in te
zetten voor o.a. infosessies en werkbezoeken, gevolgd door een PS-dag;

-

De Kieswet is in juli 2022 gewijzigd en de wijzigingen zijn van invloed op de Verkiezingsgerelateerde
bijeenkomsten. De wijzigingen betreffen het vaststellen van de uitslag niet eerder dan de achtste dag (ipv
de tweede) na de verkiezingen en de eerste dag waarop de nieuwe Staten bijeen mogen komen de
veertiende dag (ipv de achtste) na de verkiezingen;

-

Omdat de ervaring leert dat de commissievergaderingen veelal meer tijd nodig hebben dan de eerder
geplande vier uren, is er gekozen voor een herziening in de commissiedagen:

-

o

Commissiedag 1 FAC 09.00-12.30 uur; M&M 13.00-18.00 uur; OGV/integraal 19.30-22.30 uur

o

Commissiedag 2 BEM 09.00-15.00 uur incl. lunch; RGW 15.30-21.30 uur incl. diner

De huidige en aankomende dossiers lijken een steeds integralere benadering te vergen. Daarom is ervoor
gekozen om op commissiedag 1 standaard in de avond een commissie OGV/integraal in te plannen.
Wanneer daartoe aanleiding is, kan deze planning uiteraard worden herzien;

-

In het Vergaderschema 2022 stonden de reserve PS-dagen gepland van 10.30 tot 22.00 uur. Pas een
week tevoren wordt duidelijk of dit tijdslot nodig is. In de praktijk blijkt de reserve PS over het algemeen
niet of nauwelijks nodig te zijn. Om te anticiperen op een mogelijke uitloop van een PS-vergadering en
tegelijk meer ruimte te creëren voor o.a. werkbezoeken, spelen we een dagdeel vrij op de reservedagen
door de reserve PS in te plannen van 14.00-22.00 uur;

-

Het politieke seizoen na de zomer wordt geopend met twee heidagen;
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-

Vanwege de positieve ervaring met de tafeltjessessies in 2022, is ervoor gekozen om er twee te
organiseren in 2023: een vooraf aan het behandelen van de Jaarrekening en een vooraf aan het
behandelen van de Programmabegroting;

-

De geplande vergaderingen van het Presidium zijn afhankelijk van de gremia en de rollen daarvan,
waarover de nieuwe Staten zullen besluiten;

-

Wellicht ten overvloede: de indeling van de commissies is onder voorbehoud, de daadwerkelijke benaming
en verdeling zal blijken na de verkiezingen en de keuzes die de nieuwe Staten maken.
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